
i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os
procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;
j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto
estiver dentro dos locais de avaliação;
k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação para evitar
aglomeração.
4.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando
máscara.
4.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material.
As máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não poderão ser
modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não poderão ser de material
transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. Caso o Cebraspe identifique
alteração, recorte, retirada de camadas de proteção, adaptação ou inadequação no uso
de máscaras, será solicitado ao candidato que faça o descarte e a substituição da
máscara inadequada e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para
garantir sua permanência no local de avaliação. O Cebraspe não fornecerá máscaras.
Aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.
4.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além
da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis
(macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou
semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização
de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe do
Cebraspe. O candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool
em gel, desde que esse recipiente seja transparente.
4.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e
não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
4.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos
candidatos, exceto na forma do subitem 4.2 deste edital.
4.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada
ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso ao
local de aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua
chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada
uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra
com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado
para realizar a avaliação em sala especial.
4.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de
circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
4.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em
embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro
dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
4.4 O candidato que informar que, na ocasião da realização da avaliação, está
acometido pela Covid-19 não poderá participar da avaliação.
4.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de
prevenção do coronavírus nos locais de avaliação estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.cebraspe.org.br.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos
interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos
de Analista Jurídico, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de
10 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19.
5.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem
a visualização das justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.
5.3 O edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se
declararam com deficiência será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e
divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data provável de 21 de dezembro
de 2021.

LUDMILA LAVOCAT GALVÃO

SECRETARIA GERAL
 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS Nº 20/2018
Processo: 00020-00022023/2018-38. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E TK ELEVADORES BRASIL LTDA. (CNPJ nº
90.347.840/0006-22). OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original
por mais 12 (doze) meses, de 12.12.2021 a 11.12.2022. ASSINATURA: 26/11/2021.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua
assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO
BARROS, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela
CONTRATANTE: MICHELLE MAGALHÃES DA SILVA, Representante Legal e
GIANCARLO BRAGA SOUZA, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2021
Processo: 00020-00016552/2021-06. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS
LTDA. (CNPJ nº 10.719.671/0001-60). Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2021.
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
e entrega de periódicos (jornais e revistas) impressos, consoante especifica o Edital de
Pregão Eletrônico. ASSINATURA: 26/11/2021. VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura. NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial é de R$
604,54(seiscentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00248, emitida em 09/09/2021, sob o evento nº 400091, na

modalidade Global, e Nota de Empenho 2021NE00345, emitida em 18/11/2021, sob o
evento nº 400093. COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária:
120901/12901 – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal; II – Programa de
Trabalho: 03.122.8203.4220.0007; III – Natureza da Despesa: 33.90.39. SIGNATÁRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO BARROS, Secretário-Geral da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: FRANCISCO ELDIO
FERNANDES ALEXANDRE, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2021
Processo: 00020-00043430/2020-01. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A (CNPJ nº
05.555.382/0001-33). Inexigibilidade de Licitação nº 007/2021. OBJETO: A prestação de
serviços técnicos especializados de treinamento por meio de cursos online, nas áreas de
tecnologia da informação, marketing digital, design e inovação, de conteúdos distintos e
carga horária variada, por período de 12 meses com direito a 34 (trinta e quatro) licenças
para acesso a plataforma de capacitação “ALURA”, consoante especifica o Projeto
Básico. ASSINATURA: 26/11/2021. VIGÊNCIA: A contratação terá vigência de 12
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. NOTA DE EMPENHO: O
empenho é de R$ 6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00330, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na
modalidade Estimativo. COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da
seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 120901 – 12901; II –
Programa de Trabalho: 03.128.8203.4088.0069; III – Natureza da Despesa: 33.90.40.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO BARROS,
Secretário-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATADA:
ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2021
Processo: 00020-00034708/2020-41. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
LTDA (CNPJ nº 08.670.505/0001-75). Inexigibilidade de Licitação nº 09/2021. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para realizar
a revisão da cadeia de valor, e o dimensionamento da força de trabalho nas unidades da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal e propor um novo design organizacional.
ASSINATURA: 19/11/2021. VIGÊNCIA: A contratação terá vigência de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato. NOTA DE EMPENHO: O empenho é
de R$ 91.619,00 (noventa e um mil, seiscentos e dezenove reais), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00327, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na
modalidade Estimativo. COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da
seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 120901 – 12901; II –
Programa de Trabalho: 03.122.8203.4220.0007; III – Natureza da Despesa: 33.90.35.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO BARROS,
Secretário-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: DAVI
MONTEIRO DE ALMEIDA, na qualidade de Sócio-Quotista.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2021
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 -
Contratada: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº
00.545.482/0001-65 - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de
conexões dedicadas de acesso à Internet, por meio de fibra óptica, com velocidade de 1
Gbps, com serviço anti-DDoS (Distributed Denial of Service) – (ITEM 2), com garantia
on site durante a vigência contratual, consoante às especificações técnicas descritas no
presente instrumento, em atendimento às necessidades do Tribunal de Contas do Distrito
Federal - Processo nº 11185/2021 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021, regido pela
Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/1993; bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos
Distritais nºs 23.460/2002 e 35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019,
recepcionado pelo Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e pelas demais
legislações aplicáveis - Vigência: de 15/12/2021 a 14/12/2022 - Execução: de 15/12/2021
a 14/12/2022 - Valor Estimado: R$23.499,96 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação
Orçamentária: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - Programas de Trabalho: 01126823125572568 - Fonte de Recursos:
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho: 2021NE00836 - Data de
Emissão da NE: 22/11/2021 - Valor da NE: R$1.044,45 (um mil, quarenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos) - Data da Assinatura: 02/12/2021 - Assinam: pelo Tribunal,
Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Marcos André Figueiredo Chaves.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 442/2021
PROCESSO: 04024-00012155/2021-22

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 21/12/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
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chamamento n° 442/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Serviços
de Apoio e Diagnóstico para a realização de exames de análises clínicas complementares, sob
demanda, visando atender as necessidades do hospital da criança de brasília josé alencar -
hcb. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser
prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail:
compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o
disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 443/2021
PROCESSO: 04024-00012975/2021-14

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 14/12/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao chamamento
n° 443/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde padronizados (Estilete para
intubação traqueal neonatal), visando atender as necessidades do hospital da criança de
brasília josé alencar - hcb. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através
do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 03 de dezembro de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 307/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 307/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 21/09/2021, cujo objeto é a Aquisição
de Material Médico Hospitalar (Placa de Bisturi), visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas
vencedoras: item 01 para a empresa Cirúrgica Fernandes Ltda, pelo valor total de R$
2.583,00 (Dois mil, quinhentos e oitenta e três reais); item 02 para a empresa DMI Material
Medico Hospitalar Ltda, pelo valor total de R$3.588,00 (Três mil, quinhentos e oitenta e oito
reais). Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 336/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 336/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 03/11/2021, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte e
tratamento de resíduos de serviços de saúde por destruição térmica (incineração) e destinação
final de resíduos do tipo A, B e E, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lote único para a
empresa Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda, pelo valor total estimado de
R$988.128,00 (Novecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e oito reais). Brasília/DF, 03 de
dezembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 355/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 355/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 03/11/2021, cujo objeto é a Aquisição
em consignação de órteses, próteses e materiais especiais (conjunto de válvula), em Sistema
de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília
José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa
Promedon São Paulo Produtos Medico Hospitalares Ltda, pelo valor total estimado de
R$105.000,00 (Cento e cinco mil reais). Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021. Supervisão de
Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 357/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 357/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 29/10/2021, cujo objeto é a Aquisição
de equipamento para implantação de sistema para produção de conteúdo de Vídeos e de
produção gráfica (lúdicos e educativos), visando atender as necessidades do Hospital da
Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras: itens
01 e 06 para a empresa R.N. Baltazar Comércio de Informática Me, pelo valor total de
R$81.000,00 (Oitenta e um mil reais); itens 04 e 10 para a empresa Otimo Tecnologia Eirelli,
pelo valor total de R$12.066,30 (Doze mil, sessenta e seis reais e trinta centavos); itens 02 e
07 para a empresa Microtecnica Informatica Ltda, pelo valor total de R$89.034,74 (Oitenta e
nove mil, trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos); item 03 para a empresa RT
Comercio e Serviço Eireli, pelo valor total de R$1.195,60 (Mil, cento e noventa e cinco reais
e sessenta centavos); item 09 para a empresa Croma Tecinfo Comercio e Servico Ltda, pelo
valor total de R$479,70 (Quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). O item 08
restou fracassado. O item 05 foi cancelado. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021. Supervisão
de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 378/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 378/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 23/11/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Material Médico Hospitalar (Embalagem Rolo, Papel grau cirúrgico),
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: itens 01 e 02 para a empresa Tecno4 Produtos

Hospilares Ltda, pelo valor total de R$11.680,00 (Onze mil, seiscentos e oitenta reais).
Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 385/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 385/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 24/11/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Insumo de Laboratório (Álcool), visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa
vencedora: item 01 para a empresa Pro-Analise Quimica e Diagnostica Ltda, pelo valor
total de R$582,00 (Quinhentos e oitenta e dois reais). Brasília/DF, 03 de dezembro de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 393/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 393/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 26/11/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Medicamentos (Carbonato de Cálcio), em Sistema de registro de Preços,
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa Nunesfarma
Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda, pelo valor total estimado de R$34.800,00
(Trinta e quatro mil e oitocentos reais). Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 394/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 394/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 24/11/2021, cujo objeto é a
Aquisição de medicamentos padronizados (Octreotida 0,1MG Solução Injetável),
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa NSA Distribuidora de
Medicamentos Eireli, pelo valor total de R$85.320,00 (Oitenta e cinco mil, trezentos e
vinte reais). Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 350/2021-Art. 4°

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 350/2021-Art. 4°, com o prazo para recebimento de
propostas finalizado em 23/11/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico
hospitalar (Seringa), em Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades
do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa
vencedora: item 04 para a empresa Migmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais
Hospitalares Ltda, pelo valor total estimado de R$1.440,00 (Mil, quatrocentos e
quarenta reais). Brasília/DF, 03 de Dezembro de 2021. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
FILANTROPIA-179/2021

CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

 
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

TERMO DE COMPROMISSO SEI-GDF nº 58/2021 – IBRAM/PRESI, Processo: 00391-
00001451/2021-12. Partes: Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – IBRAM/DF e CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. Objetivo: Compensação Florestal por meio de pagamento em pecúnia, em
decorrência da erradicação de remanescente de vegetação nativa, equivalente a 0,57 hectares,
em função da supressão de área destinada a implantação de parcelamento de solo. Data da
Assinatura: 25/11/2021. Assinatura Cláudio José Trinchão Santos – Presidente do Brasília
Ambiental e pela Compromissária – Phelipe Marques de Souza Matias.

SINDICATO DOS CRIADORES DE BOVINOS, BUBALINOS
E EQUIDEOS DO DISTRITO FEDERAL – SCDF

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÕES DE DIRETORIA E CONSELHO 2022/2025
Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal
para Gestão 2022/2025, que terá início em primeira convocação às 9 horas do dia 16 de
dezembro de 2021, na Sede do Sindicato dos Criadores de Bovinos, Bubalinos e Equídeos
do Distrito Federal, localizado no Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto,
térreo, administração – Brasília/DF. A Eleição será em escrutínio secreto, com voto em
cédula depositada em urna fechada e se estenderá até às 16 horas do mesmo dia. Os
registros das chapas concorrentes deverão ser apresentados no SCDF, que funciona no
mesmo endereço acima descrito, a partir da publicação deste edital, nos horários de 09h às
12h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, com encerramento dos registros previsto
para as 16 horas do dia 09 de dezembro de 2021. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021.

ANSELMO JOSÉ DE AZEVEDO
Presidente

SAULO HENRIQUE SAFE DE MATOS
 

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação - Prorrogação
SEI-GDF nº 13/2021 - IBRAM/PRESI, para a atividade de avicultura – unidade de frango
de corte, nas Áreas Isoladas Lagoa Bonita, S/N, Granja Lagoa Bonita, Placa Granja 93,
Planaltina/DF. Processo: 00391-00003307/2018-15.Saulo Henrique Safe de Matos.
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